
 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid SSCKs möte 27/1 2012 klockan 21:00. Mötet 
genomfördes via Internet / Skype. 
 
Närvarande:  
Ninni Erlandsson, Rebecka Nilsson, Kim Storlöpare, Anders Hansen, Cristin 
Ronqvist, Kenneth Civilis samt Carina Ronqvist (ersättare)  
 
Frånvarande: 
Veronica Johansson 
 
§1 Mötets öppnande 
Kim hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
  
§2 Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
  
§3 Val av justerare 
Till att jämte ordförande och sekreterare justera  
protokollet valdes Anders Hansen. 
  
§4 Föregående mötes protokoll. 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
  
§5 Årsmöte 2012 
Det har bara kommit några få anmälningar till årsmötet än så länge.   
 
§6 SKK anslutning: 
Då SKK ännu inte har beslutat om SSCK får bli avtalsansluten klubb finns 
inget att tillägga.  
 
§7 Gemensamt MH: 
Ninni har varit i kontakt med Mjölby bk för att se om de möjligen kunde 
anordna ett MH i samband med SSCKs årsmöte. Tyvärr hade de redan 
bokat sina MH så det gick inte. Ninni fortsätter att undersöka vilka 
alternativ som finns. Att anordna ett MH inom 2-3 mils radie från Boxholm 
ansågs vara okej enligt styrelsen.  
 



§8 Kalender:   
På grund av en miss från DHL har klubbkalendrarna ännu inte kommit. De 
kommer att skickas ut till medlemmarna så fort de kommer. 
    
§9 PR:  
Det har kommit förslag på att ha en rasmonter på My Dog utställningen i 
Göteborg 2013. Styrelsen beslutade att SSCK skulle försöka få ihop det till 
nästa år då det finns en stor nyfikenhet och ett stort intresse för raserna 
och det är ett bra sätt att nå ut med information.  
Förslag finns på att trycka upp foldrar med lite kort info om raserna samt 
använda de banderoller vi redan har.  
Önskemål fanns även på att så många som möjligt ställer ut sina hundar 
under utställningen. 
Boende måste bokas så snart som möjligt, Cristin Ronqvist fick i uppdrag 
att ta reda på kostnaderna för hotell (4 nätter) samt kostnad för 
rasmontern. 
Styrelsen fick i uppdrag att till nästa möte komma med förslag på vad 
rasmontern skall innehålla samt hur den skall se ut. 
 
§10 Övrigt: 
Ninni Erlandsson informerade om att de just nu kommer många Saarloos 
Wolfhond samt Ceskoslovensky Vlcak kullar i Norden, runt 10 stycken om 
man slår ihop raserna.  
Styrelsen pratade om att Saarloos i vissa fall glorifieras en del på tex 
hemsidor och att saker som; könsaggressivitet samt stor jaktlust faktiskt 
förekommer vilket man borde informera mer om. 
 
§11 Nästa möte. 
Nästa möte hålls fredagen den 2 mars 2012 klockan 21:00 via skype. 
 
§13 Mötet avslutas. 
Kim tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
———————————  
Ordf: Kim Storlöpare               

——————————— 
Sekr: Ninni Erlandsson 

      
  
——————————- 
Justerare: Anders Hansen 


